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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 25. april 2017 kl. 19.00 i KIRKEHUSET                    Blad 06 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Afbud: Jette Stokholm, Birgitte Krøyer og Harald Schrøder 

01  Godkendelse af protokol 
      Godkendelse af dagsorden 

Referat fra mødet d. 28. marts 2017 blev underskrevet. 
Den udsendte dagsorden blev godkendt. 

02  Målsætninger for valgperioden  
      /kommende budgetår. 
     Oplæg/drøftelse ud fra vedhæftet bilag. 
 

Bilaget som blev vedtaget i 2013 blev drøftet. Forskellige 
tilretninger blev foreslået. Dette gælder bl.a.: 
Præcisering af at gudstjenestefejringen er det centrale. 
Præcisering af at minikonfirmandundervisning, korskole og 
ungdomskor er ting der prioriteres. 
Ligeledes at arbejdet for 14 – 25 år søges styrket. 
Tilrettet udgave drøftes/besluttes på et kommende møde. 

03  Indgået post  Kirkeministeriet 
• Lønoversigter pr. 1.4.17.  

• Bidrag til forsikringsordning 2018.     

• Udkast forsøgsrammer – Vi afventer konkrete rammer. 
Lemvig Provsti: 

• Vejledende lønblad 1.4.17   
Lemvigkredsens Søndagsskoler 

• Ansøgning om bidrag til sommerlejr 2017. 
      Afslag, da vi støtter det lokale sognearbejde. 

Lemvig Velgørenhedsselskab  
• Tak for økonomisk støtte i 2016. 

 

04  Siden sidst  
 

Orientering fra fyraftensmøde om §18-puljen i Lemvig Kommune. 
Menighedsmøde er afholdt den 2. april. Pænt fremmøde med 
tilfredsstillende forløb. Besøg fra Cameroun blev omtalt. 
Mødet blev en smule længere end planlagt. Vi skal til kommende 
menighedsmøder overveje annonceringen af forplejningen. 
Påskemåltid skærtorsdag aften med pæn tilslutning. 
Der blev orienteret om konfirmanddagen, hvor ”vi” har de 
kommende konfirmander en hel undervisnings dag. 
Påskeoptaktsaften i Heldum blev omtalt som en god oplevelse. 

05  Kvartalsrapport 
     1. kvartal 2017.  
     Gennemgang og godkendelse.  
      (Bilag vedlagt). 

Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2017 blev kort gennemgået og 
godkendt. 
Den kommende kvartalsrapport gennemgås grundigere. 
 

06 Budget 2018 
      Orientering og drøftelse om: 
         a. Foreløbig driftsrammebevilling. 
         b. Forslag til fordeling. 
         c. Resultat fra synsforretninger. 
         d. Øvrige ønsker 
         (grundbudget vedhæftet) 

a. Foreløbig driftsramme er på kr. 5.684.100 for 2018. Ændringer 
i udbetalinger af gravstedskapitaler, forsikringer og rentesatser er 
indregnet i dette. Fremskrivning fra 2017 til 2018 i løn og øvrige 
udgifter er 0.  
b. Forslag til evt. ny fordeling laves til MR mødet i maj.  
c. Synsforretninger gennemgås på MR mødet i maj. 
d. Til maj-mødet forventes, at alle ønsker fra udvalgene er klar. 
Endelig deadline er juni mødet. Øvrige ønsker fra bl.a. personalet 
behandles på MR mødet i maj.  
Provstiudvalget har indbudt til økonomisamtale den 1. juni. 
Formand, kasserer, kirkegårdsudvalgsformand og regnskabsfører 
deltager. 
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07 Bygningssyn 6. maj 2017 
a. Forslag til tidsplan 
b. Hvordan gør vi… 

a. Omdelt tidsplan blev godkendt. Syn af Ydunslund 5 aftales 
senere. Den endelige plan udsendes senere til alle. 

b. Efter synene rundsendes oversigt over de forskellige ting der 
ønskes lavet sammen med øvrige fremkomne ønsker. 
Listen prioriteres på menighedsrådsmødet i maj. 

Alle menighedsrådsmedlemmer er velkomne til de forskellige syn – 
helt eller delvis. 

08 Tilmelding til  
     stiftsmenighedsrådsstævne og 
     landemodegudstjeneste 20.5.17 

Alle medlemmer og ansatte er inviteret med ægtefæller. Vores nye 
provst skal kreeres ved gudstjenesten. Tilmelding til Kirkekontoret 
senest 28. april kl. 12.00. Samkørsel arrangeres. 

09 Forum for Unge og Kirke. 
     Repræsentation i udvalget fremover 

I henhold til konstituerende møde blev repræsentationen i dette 
udvalg drøftet. Det blev besluttet, at med nuværende arbejdsform 
og indhold i dette udvalg ønsker vi ikke at være repræsenteret. 
Der vil fortsat løbende blive taget stilling til opbakning af de af 
udvalget planlagte aktiviteter. 

10 NYT FRA UDVALGENE  
  

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og Lemvig   
     kirkegård 

Der har ikke været møde 
 

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Der har ikke været møde. 
Udvalget drøfter på et kommende møde regler m.v. omkring 
udlejning/udlån. 

    Aktivitetsudvalg Der har ikke været møde 

    Diakoniudvalg Der har ikke været møde 

    Gudstjenesteudvalg Der blev orienteret fra omdelt referat fra seneste møde.  

    Informationsudvalg Der afholdes møde i maj  

    Sognemedhjælperudvalg Planlagt møde blev aflyst. Ny mødedato fastsættes. 

    Organistudvalg Der har ikke været møde 

    Kirkenetværk for børn/ unge Der har ikke være møde 

    Dyrskueudvalg 2017 
        Vagter til de 2 dage efterlyses 

Udvalgsmøde afholdes i kommende uge. 
2 meldte sig som vagter. 

    Kontaktperson/Formand 
          a. Personalemøde 10.5.17 kl. 12.30 
          b. Kirkebogsføring 

a. Min. 1 udover kontaktperson fra menighedsrådet skal deltage. 
b. Fra 1. april og 5 måneder frem laves kirkebogsføring for 

Gudum-Fabjerg 

10 Eventuelt 
       a. dato for juni møde 

 

Datoen fastholdes som uforandret til den 20. juni. 
Kirkemarked den 28. april fra kl. 18.00. Opfordring til opbakning. 
Konfirmandgave til kormedlemmer som tidligere. 
Lilly takkede for hilsen til fødselsdag. 

Afslutning v. Ole Bro 
 


